Esta atividade tem como objetivo dar aos participantes a capacidade de
visitar uma gruta de dificuldade média/baixa, quando enquadrados por
Espeleólogos habilitados, e descobrir globalmente os diferentes aspetos
culturais, científicos e ambientais relacionados com as grutas calcárias.
EQUIPAMENTO
O equipamento técnico individual e coletivo será fornecido pelo GEM.
O equipamento indispensável que cada participante deve levar é o seguinte:
Fato-macaco ou roupa velha resistente para utilização dentro de gruta e que
se possa sujar; botas de água (galochas ou botins) ou calçado desportivo que
se possa sujar; luvas de trabalho em PVC ou cabedal;
Frontal (quem não tiver deve informar o GEM); conjunto de 4 pilhas alcalinas
de tipo AA; corta vento.
LOCALIZAÇÃO/TRANSPORTE
Atividade na Região de Sintra/Cascais. O transporte fica a cargo de cada
participante. O trajeto e o local de encontro serão previamente combinados.
INSCRIÇÃO
Para garantir a participação nesta atividade, deverão enviar um e-mail para
gem@gesmo.org e efetuar uma transferência bancária para o NIB: 0035
0257 00015951130 62, até ao dia 28/03/2012, no valor de 24€.
O comprovativo da transferência deverá ser enviado para o GEM.

É uma atividade que se dedica ao estudo das
cavernas.
Ao estudar a génese, a evolução, o meio físico e
biológico do mundo subterrâneo, a espeleologia é
igualmente uma disciplina técnico científica que se
interliga com ciências como a Geologia, Biologia,
Arqueologia e Antropologia. Outras técnicas
utilizadas e igualmente importantes são a Fotografia,
Climatologia, Topografia e Cartografia, que
complementam a atividade do espeleólogo.
Mais elucidativa, porém, é a definição de um
consagrado estudioso das cavernas B. Géze e que
diz o seguinte: "Espeleologia é a disciplina
consagrada ao estudo das cavernas, da sua génese e
evolução, do meio físico que representa, do meio
biológico atual ou passado, assim como do meio e
das técnicas adequadas ao seu estudo".

NOTA: Caso as condições climatéricas se tornem adversas e não ofereçam as
garantias de segurança necessárias, a atividade será adiada para data a
combinar.
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